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Será um processo longo 
e que exigirá muito esforço,
mas o estabelecimento 
dessa parceria entre o CBO 
e o Ministério da Saúde 
é um ponto muito positivo 
e que nos enche 
de esperança.

Marcos  Ávila

8
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O III Fórum Nacional de
Saúde Ocular não acabou.
Prova disso é o novo
convênio estabelecido entre
o Ministério da Saúde 
e o CBO, com objetivo de
operacionalizar as questões
discutidas durante o evento,
que aconteceu em 30 de
outubro do ano passado, 
no Senado Federal.

A temática do III Fórum, que contou
com a participação de parlamen-
tares, secretários de saúde, repre-
sentantes do Ministério da Saúde e
oftalmologistas, se concentrou na
apresentação da Política Nacional de
Atenção em Oftalmologia, do Mi-
nistério da Saúde, nas condições de
saúde ocular no Brasil e ainda na
necessidade de estimular a doação de
córneas e a realização de trans-
plantes, com objetivo de reduzir a
grande fila de espera existente hoje.
O novo projeto, chamado de III Fórum
Nacional de Saúde Ocular Con-
tinuado, fará com que gestores, par-
lamentares, oftalmologistas e a po-
pulação em geral, conheçam mais
sobre os cuidados com a saúde ocular,

e também sobre como é possível
utilizar os recursos – estabelecidos
pelas portarias 956, 957 e AS208 para
elevar a qualidade de vida do povo,
além de estimular a capacitação e
aperfeiçoamento dos serviços oftal-
mológicos brasileiros que atendem à
população mais carente. O com-
promisso estabelecido com o Minis-
tério da Saúde, que prevê ampla
divulgação dos temas apresentados
durante o Fórum, tanto sob a forma
impressa quanto áudio-v i s u a l ,
além de uma ação muito significativa
de estímulo e reconhecimento ao
trabalho desenvolvido hoje pelos
bancos de olhos, deverá ter lança-
mento nacional em maio, por ocasião
do Dia Nacional da Saúde Ocular.
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Vamos transformar 
a assistência oftalmológica no País

“O CBO já assinou vários convênios 
e já estabeleceu vários tipos de
parceria com as autoridades de todos
os níveis e com o Ministério da
Saúde em particular, mas desta vez é
uma coisa nova e muito mais
abrangente. Estamos dando início a
um processo que transformará a
assistência oftalmológica dentro do
sistema público de saúde em todos
os níveis, de forma estrutural,
independente de governos e de
governantes. Será um processo longo
e que exigirá muito esforço, mas o
estabelecimento dessa parceria en-
tre o CBO e o Ministério da Saúde é
um ponto muito positivo e que nos
enche de esperança”. Esta foi a
avaliação feita pelo coordenador 
do III Fórum Nacional de Saúde Ocu-
lar e coordenador do Conselho de
Diretrizes e Gestão (CDG) do CBO,
Marcos Ávila, a respeito da parce-
ria estabelecida entre a entidade e o
Ministério da Saúde para o forta-
lecimento da assistência oftal-
mológica no SUS.

Marcos Ávila ressalta que tal

parceria é resultado direto da
realização do III Fórum Nacional de
Saúde Ocular, promovido pelo CBO e
pelo Congresso Nacional em 30 de
outubro  de 2008, fórum este que, por
sua vez, é consequência dos dois
primeiros fóruns também realizados
no Congresso Nacional, o primeiro
em 2001 e o segundo em 2006.
Os debates e conclusões destes
eventos esclareceram vários pontos
relacionados com a saúde ocular e a
assistência oftalmológica no SUS. O
Ministério da Saúde tomou várias
medidas inspiradas nos fóruns que
resultaram na melhoria da saúde
ocular e na valorização da assistên-
cia oftalmológica dentro do sistema
público de saúde.
Entretanto, de acordo com Marcos
Ávila, a evolução dos debates e da
colaboração entre o ministério e a
Oftalmologia brasileira deixou cada
vez mais claro que era necessário o
estabelecimento de uma estrutu-
ra permanente, com orçamento
minimamente garantido, capacida-
de de referenciamento das ações
mais simples para as mais comple-

xas e controle de resultados. 
Também ficou claro que a criação
deste sistema não pode ser obra
apenas do governo ou apenas das
instituições representativas da Oftal-
mologia coordenadas pelo CBO, mas
precisa ser uma obra conjunta que
favoreça toda a sociedade brasileira. 

“É  justamente neste ponto que esta-
mos. Estabelecemos uma parceria
mais permanente entre ministério e
CBO e nos próximos meses esta-
remos desenvolvendo uma série de
ações concretas. Para aqueles que,
há vários anos vem lutando para a
criação de algo semelhante, este é
um momento muito promissor. E isto
não é apenas uma figura de retórica:
as recentes medidas para retomada
do número de cirurgias de catarata, o
reajuste da remuneração de vários
procedimentos oftalmológicos reali-
zados pelo SUS, o aumento do
número dos transplantes de córnea e
várias outras medidas que demons-
tram o progresso da parceria. E
temos certeza que isto é apenas o
começo”, concluiu Marcos Ávila.

Marcos Avila nos debates do III Fórum Nacional de Saúde Ocular.
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Vamos trabalhar

Neste entrevista, o ex-presidente e atual
integrante do Conselho de Diretrizes e Gestão
(CDG) do CBO, Suel Abujamra, faz um balanço
dos vários anos de parceria entre a entidade 
e o Ministério da Saúde e apresenta 
sua avaliação sobre as perspectivas 
da continuidade do trabalho.

“ ”

Suel Abujamra participando do Fórum de Saúde Ocular

JZ - Qual sua impressão sobre os
fóruns de Saúde Ocular do CBO em
Brasília?
Suel Abujamra - Bem positiva. O
Conselho Brasileiro de Oftalmologia
fundado em 1941 realizou Congressos
anuais (34 brasileirões e 18 de
Prevenção da Cegueira). Esse é o
testemunho do seu compromisso em
elevar o nível científico dos oftal-
mologistas e defender e melhorar a
saúde ocular da população. Destaque-
se o maciço comparecimento dos
oftalmologistas nesses congressos e
naqueles das Sociedades de Sub-
especialidades. Outra função é re-
presentar a Oftalmologia que his-
toricamente tem acontecido com
iniciativas bilaterais: CBO, AMB, M.
Saúde, M. Educação, M.Justiça,
presidentes, governadores, prefeitos,
secretários de saúde, etc. Todavia um
chamado mais forte para os legis-
ladores e gestores da saúde, se fazia
necessário. O CBO, durante a gestão
de Marcos Ávila (1990/2001) criou
esse canal de comunicação por meio
do I Fórum de Saúde Ocular, realizado
no Senado Federal. Houve cons-

cientização e participação muito forte
de ministros, senadores, deputados,
governadores, enfocando os proble-
mas oculares da população brasileira.
Tal iniciativa nunca havia ocorrido
antes na história do CBO. Esse fato foi
fundamental para somar conquistas.
Não podemos ser espectadores
aguardando acontecimentos que afe-
tem o interesse dos pacientes e da
Oftalmologia. Temos que provocá-los,
cobrá-los e equacioná-los, pois dete-
mos a maior parte do conhecimento
dos problemas de assistência à Saúde
Ocular da população. Eventos como
esse, devem servir de modelo para a
AMB, CFM e Sociedades de espe-
cialidades médicas. Lembro aqueles
velhos refrões: “quem não se apre-
senta, não é lembrado”. E nosso com-
promisso com a população de baixa
renda ? “Quem não socorre, aban-
dona”. Temos que ser pró-ativos, in-
tegrados, solidários.

JZ - As ações do Ministério da Saúde
e CBO tem sido frutíferas?
Suel Abujamra - Nos últimos anos o
Ministério da Saúde se revelou muito

preocupado e atuante com a Saúde
Ocular da população e bons re-
sultados temos conseguido, através
de vários amigos da Oftalmologia, (o
ministro, José Gomes Temporão e os
executivos do ministério Joselito
Pedrosa, Alberto Beltrame, Roseane
Dias, entre outros). Destacam-se
também os esforços da atual
diretoria, pelo seu presidente
Hamilton Moreira e de colegas, de
várias lideranças da oftalmologia
como, Marcos Ávila, Newton-Kara
José, Rubens Belfort Junior, João
Orlando Ribeiro Gonçalves e últimos
presidentes do CBO, Elisabeto Ribeiro
Gonçalves, Harley Bicas e outros
como o Alexandre Taleb. O Ministério
da Saúde, em parcerias com CBO e
secretarias estaduais e municipais de
Saúde, realizou ao longo dos anos
várias ações em oftalmologia no país,
dentre elas: (1) em 1999 os mutirões
nacionais de cirurgias de catarata e o
de retinopatia diabética; (2) em 2000 a
realização do procedimento de fa-
coemulsificação nas cirurgias de
catarata por serviços habilitados pelo
Ministério da Saúde; (3) em 2002
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foram instituídos os Centros de
Referência em Oftalmologia, que
tinham como objetivo a organização
da rede de oftalmologia, sendo
credenciados pelos Gestores locais e
habilitados pelo Ministério da Saúde;
(4) ainda no ano de 2002 foi instituído
o Programa de Assistência aos
Portadores de Glaucoma, vinculado
aos Centros de Referência. 
Todas essas ações foram lançadas
pontualmente e apresentaram dificul-
dades operacionais e de gestão que
inviabilizaram a organização da rede
de oftalmologia, necessitando de
novas propostas que garantissem a
atenção em oftalmologia. Os aspectos
até agora apontados delineiam um
quadro razoavelmente nítido das
dificuldades enfrentadas pelo SUS,
contudo a análise de outro conjunto
de dados se faz necessária para
evidenciar pontos de estrangulamento
em seu funcionamento, especial-
mente no que diz respeito à atenção
especializada, ao sistema de urgência
e emergência, considerando sua
relação com a atenção básica. Este
quadro é um pouco diferente na
oftalmologia, que se apresenta como
uma das especialidades que mais
cresceu nas últimas décadas. 
Lembremos que o SUS é o grande
plano de saúde do Brasil, responsável
por 80% da assistência à população e
um dos mais perfeitos do mundo, em
sua concepção.

Temos que fortalece-lo com nossas
ações e cobrar da sociedade brasileira
e seus representantes nos poderes
públicos os instrumentos necessários
para cumprir nossa missão.

JZ - Os resultados compensaram a
realização dessas iniciativas?
Suel Abujamra - Compensaram muito.
O primeiro, em 2001, teve como
objetivo chamar a atenção para o
problema da cegueira no Brasil.
Várias conquistas foram obtidas; 34
Bancos de Olhos, 32 centros para
tratamento da retinopatia diabética,
doação de colírios para glaucoma,
princípio de criação das redes
hierarquizadas, melhores valores para
a cirurgia da catarata. O 2º Fórum,
realizado em setembro de 2007,
propôs a efetivação do Programa
Olhar Brasil, a hierarquização de rede,
colocação de novos códigos na tabela
e melhora da tabela SUS. Felizmente
todos os pedidos, com raras exceções,
foram atendidos diante da sen-
sibilidade dos profissionais do
Ministério da Saúde e conseguimos
que os projetos de cirurgias eletivas
pudessem ser efetivados como um
item a parte. 
Neste ano, o III Fórum Nacional de
Saúde Ocular veio para pontuar as
vitórias obtidas e caracterizar o
Programa Brasileiro de Refração
(Olhar Brasil), os diversos níveis de
hierarquização de rede. Com isso,

estima-se que após a realização de
todos os projetos pelas Prefeituras de
gestão plena e pelas Secretarias
Estaduais de Saúde, mais de 300
milhões sejam colocados a disposição
da Oftalmologia Brasileira para
realização de cirurgia de catarata e
outras ações. 
O Programa Olhar Brasil dispo-
nibilizará cerca de R$ 300 milhões,
com previsão de atendimento de mais
de 4 milhões de pessoas em três anos
de execução do programa. Enfim, os
Fóruns Nacionais de Saúde Ocular já
são tidos e havidos como importante
atividade política de uma sociedade
científica dentro do Congresso Na-
cional e impar entre as 60 espe-
cialidades da Associação Médica
Brasileira. É uma atividade que deverá
se pautar pela constância e que sem
dúvida, terminará conquistando e
criando o Projeto Nacional de Saúde
Ocular, como proposto pelo Marcos
Ávila, desvinculado de governos e
governantes e se tornará um Pro-
grama efetivo de promoção da saúde
ocular em defesa do direito à boa
visão da população.

JZ - Na sua opinião qual deve ser o
papel do CBO junto ao M.Saúde?
Suel Abujamra - O Conselho Brasileiro
de Oftalmologia teve e tem papel
fundamental na consultoria e imple-
mentação de Políticas de Saúde
Ocular Pública, seja nas questões
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O Oftalmologista é o elo das
ações especializada com a
prevenção e promoção
trabalhadas na Atenção
Básica. Este profissional
deve atentar para diretrizes
previstas na Política, de
forma a se orientar para o
desenvolvimento de suas
atividades de maneira
integrada com os outros
profissionais da rede de
serviços.

Suel Abujamra

técnicas ou na articulação e apoio aos
profissionais e gestores de saúde.
JZ - E o papel do oftalmologista?
Como eles devem se relacionar com
os gestores locais do SUS para con-
solidarem a idéia de rede hie-
rarquizada de atendimento oftalmo-
lógico patente no corpo da portaria?
Suel Abujamra - O Oftalmologista é o
elo das ações especializada com a
prevenção e promoção trabalhadas na
Atenção Básica. Este profissional de-
ve atentar para diretrizes previstas na
Política, de forma a se orientar para o
desenvolvimento de suas atividades
de maneira integrada com os outros
profissionais da rede de serviços
(principalmente os profissionais da
Atenção Básica), evitando assim,
sobreposição de ações, encami-

nhamentos equivocados e qualifi-
cando a assistência prestada ao
usuário do SUS.

JZ - Quais patologias que o Ministério
da Saúde considera prioritárias?
Suel Abujamra - As patologias
oculares definidas como prioritárias
para o Programa de Combate à
Cegueira são: a - Catarata; b -
Retinopatia Diabética; c - Glaucoma; d
- Degeneração Macular Relacionada à
Idade. Destacamos, que a nova
proposta “Programa Olhar Brasil” am-
plia a assistência à população,
principalmente de baixa renda.
Lembro que a maior causa de defi-
ciência visual da população, por in-
crível que pareça, é a falta de óculos.
É inaceitável. Vamos trabalhar.

”

“




